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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00. otwarcia III Sesji Rady Miejskiej w Skórczu dokonał Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski, który powitał wszystkich przybyłych na obrady.  

 

AD. 2 STWIERDZENIE KWORUM. 

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski poinformował, że zgodnie z listą obecności,    

na sali obecnych jest 14. radnych, a więc jest kworum i Rada może podejmować uchwały. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

AD. 3 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY. 

 W związku z brakiem uwag co do treści protokołu z poprzedniej sesji, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4  ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski autopoprawką wprowadził             

zmiany w porządku obrad i w punkcie 12 zamiast  – Rozpatrzenia projektu uchwały                      

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej                     

w Skórczu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym wprowadził - 

Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/199/2014 Rady 

Miejskiej w Skórczu z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad 

przyjęciem porządku obrad sesji po zgłoszonej autopoprawce. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Porządek obrad po dokonanej przez Przewodniczącego Rady autopoprawce stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.  
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CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI UCHWAŁ RADY 

MIEJSKIEJ. (załącznik nr 4 do protokołu) 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z informacją 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej radni otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku                   

z czym radni odstąpili od jego odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań,                

co  do powyższego sprawozdania.  

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2018 ROK.  

 (załącznik nr 5 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań     

co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/7/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 

LATA 2018-2027. (załącznik nr 6 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań     

co do powyższego projektu uchwały. 
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Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/8/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 4  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 

LATA 2019-2027. (załącznik nr 7 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań     

co do powyższego projektu uchwały.  

Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska odczytała Uchwałę Nr 206/g126/F/V/18 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2018 r.                

w sprawie opinii o projekcie uchwały Gminy Miejskiej Skórcz o Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2019-2027 (załącznik nr 8 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 
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Uchwała III/9/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 5  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2019 ROK. 

(załącznik nr 9 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań     

co do powyższego projektu uchwały.  

Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska odczytała Uchwałę Nr 207/g126/F/V/18 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2018 r.                

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok oraz 

możliwości sfinansowania deficytu budżetu (załącznik nr 10 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/10/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 6  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 

ROCZNEGO PLANU POTRZEB W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC 

SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W SKÓRCZU W ROKU 2019.  

(załącznik nr 11 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Janusz Kosecki Burmistrz Miasta bardzo szczegółowo 

omówił na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym 
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radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań  

co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/11/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 7  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK. (załącznik nr 12 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Janusz Kosecki Burmistrz Miasta bardzo szczegółowo 

omówił na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań  

co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 



 7 

Uchwała III/12/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 8  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK.  

(załącznik nr 13 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Janusz Kosecki Burmistrz Miasta bardzo szczegółowo 

omówił na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań  

co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/13/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 9  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 

FRAGMENTU MIASTA SKÓRCZ POŁOŻONEGO PRZY UL. OSIEDLOWEJ.  

(załącznik nr 14 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Marcin Hałas Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji bardzo szczegółowo omówił na posiedzeniu 

wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym radni odstąpili od jego 

ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań  co do powyższego 

projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 
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Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/14/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 10  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY Z ZARZĄDEM POWIATU 

STAROGARDZKIEGO NA PRZYSTĄPIENIE DO „POWIATOWEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) 

NA LATA 2018-2022” W 2019 ROKU. (załącznik nr 15 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Janusz Kosecki Burmistrz Miasta bardzo szczegółowo 

omówił na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań  

co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/15/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 
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AD. 11  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA 

WYNAGRODZENIA BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ. (załącznik nr 16 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Krzysztof Czapiewski Przewodniczący Rady Miejskiej 

bardzo szczegółowo omówił na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 17 grudnia 2018 r.,              

w związku z czym radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych 

uwag ani zapytań  co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/16/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 12  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA 

UCHWAŁY NR XXXV/199/2014 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU Z DNIA                  

11 LUTEGO 2014 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA WIELOLETNIEGO 

PROGRAMU OSŁONOWEGO „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 

NA LATA 2014-2020. (załącznik nr 17 do protokołu) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poprosił o omówienie 

wprowadzonego autopoprawką do porządku obrad projektu uchwały Marzenę Ośko 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu, która powiedziała, że zgodnie 

z informacją otrzymaną od Wojewody Pomorskiego należy podjąć tą uchwałę ze względu na 

to, aby w obrocie prawnym nie funkcjonowały dwie uchwały dotyczące tego samego tematu. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/17/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 
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AD. 13  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA 

KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO ŚWIADCZENIA 

PIENIĘŻNEGO Z POMOCY SPOŁECZNEJ W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO 

NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI DLA OSÓB OBJĘTYCH WIELOLETNIM 

RZĄDOWYM PROGRAMEM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”  

NA LATA 2019-2023. (załącznik nr 18 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Marzena Ośko Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Skórczu bardzo szczegółowo omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji                  

w dniu  17 grudnia 2018 r., w związku z czym radni odstąpili od jego ponownego omawiania. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań  co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/18/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 15  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA 

ZASAD ZWROTU WYDATKÓW W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W FORMIE 

POSIŁKU ALBO ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO W POSTACI PRODUKTÓW 

ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM 

RZĄDOWYM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023. 

(załącznik nr 19 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Marzena Ośko Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Skórczu bardzo szczegółowo omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji                  

w dniu 17 grudnia 2018 r., w związku z czym radni odstąpili od jego ponownego omawiania. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań  co do powyższego projektu uchwały. 
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Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/19/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 14  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA 

WIELOLETNIEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO „POMOC GMINY W 

ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2019-2023. (załącznik nr 20 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Marzena Ośko Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Skórczu bardzo szczegółowo omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji                

w dniu 17 grudnia 2018 r., jednak w związku z tym, iż do projektu zostały naniesione 

niewielkie zmiany, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poprosił Panią 

Kierownik o omówienie tych zmian.  

Marzena Ośko Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu 

powiedziała, że w związku z podjętą wcześniej uchwałą uchylającą uchwałę                                 

nr XXXV/199/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”              

na lata 2014-2020, został usunięty paragraf drugi w tym projekcie, który miał tą uchwałę 

również uchylić. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań  co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 
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- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała III/20/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r. została 

podjęta. 

AD. 15 PRZEDSTAWIENIE PLANÓW PRACY KOMISJI NA PIERWSZE 

PÓŁROCZE 2019 ROKU. 

Krzysztof Czapiewski Przewodniczący Rady Miejskie poprosił przewodniczących 

poszczególnych komisji o odczytanie przygotowanych planów pracy na I półrocze 2019 roku 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na pierwsze półrocze 2019 roku przedstawiła 

jej Przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 21 do protokołu). 

Plan pracy Komisji Gospodarczej na pierwsze półrocze 2019 roku przedstawił jej 

Przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 22 do protokołu). 

Plan pracy Komisji Społecznej na pierwsze półrocze 2019 roku przedstawił jej 

Przewodniczący Stanisław Eggert (załącznik nr 23 do protokołu). 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2019 roku przedstawiła jej 

Przewodnicząca, Justyna Kreja (załącznik nr 24 do protokołu). 

W związku z brakiem kolejnych uwag co do przedstawionych planów pracy komisji, 

Krzysztof Czapiewski Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosownie nad ich 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem planów pracy komisji na pierwsze półrocze 2019 roku – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 1. 

Plany pracy komisji na I półrocze 2019 roku zostały przyjęte. 

 

AD. 10 PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ  

NA 2019 ROK. (załącznik nr 25 do protokołu) 

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2019 przedstawił zebranym Krzysztof Czapiewski 

Przewodniczący Rady Miejskiej. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do 

powyższego planu pracy. 

W związku z brakiem uwag co do przedstawionego planu pracy Rady Miejskiej na 

2019 rok, Krzysztof Czapiewski Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosownie nad 

jego przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem planu pracy Rady na 2019 rok – 14, 

- „przeciw” – 0, 
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- „wstrzymujących się” – 0. 

Plan pracy Rady Miejskiej w Skórczu na 2019 rok został przyjęty. 

Raport zbiorczy z przebiegu głosowań, które odbyły się podczas III sesji Rady 

Miejskiej w dniu 20 grudnia 2018 r. stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

Radnemu Adamowi Gawrzyał, który poprosił Janusza Koseckiego Burmistrza Miasta                    

o komentarz w sprawie artykułu, który pojawił się w jednej z gazet odnoście ośrodka zdrowia 

w naszym mieście. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta powiedział, że nie będzie odnosił się do treści tego 

artykułu, gdyż przekazywał wszystkim radnym informację odnośnie faktu podpisania umowy 

z nowym najemcą budynku. Dodał, że informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka zdrowia 

została umieszczona na stronach internetowych miasta, jak również została umieszczona                  

w „Tygodniku Parafialnym”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski dodał, że informacje 

pojawiające się w mediach społecznościowych na temat dalszego funkcjonowania ośrodka 

zdrowia w naszym mieście były nieprawdziwe, gdyż pojawiały się one przed podpisaniem 

umowy z nowym najemcą.  

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oraz Janusz Kosecki 

Burmistrz Miasta  złożyli wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył III                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 17.15. Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 26 załączników. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 21.12.2018 r.  


